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Coronaplan – 8 juli 2020
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• Verantwoordelijke: complexbeheerder LR
• Opgesteld door: Afdeling Dienstverlening
• In samenwerking met: Faculteitssecretaris
• Deze presentatie is voor medewerkers van de 

faculteit 

Van wie en voor wie?   
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Allereerst  

• Als medewerker moet je je houden aan de Covid-19 
maatregelen op de faculteit. Je bent hier zelf 
verantwoordelijk voor.  

• De complexbeheerder (de decaan) is 
verantwoordelijk voor alle facultaire covid-19 
maatregelen. 
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De maatregelen bij LR: 
• Volgen de richtlijnen van het College van Bestuur 
• Zijn in lijn met richtlijnen van het RIVM
• Minimaliseren van de verkeersbewegingen op de 

campus
• Leiden niet tot verhoging van 

verkeersbewegingen in de gebouwen
• Houden rekening met de belasting van 

verkeersbewegingen op de openbare ruimte en 
het openbaar vervoer 
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Welke maatregelen en 
richtlijnen zijn er bij 
Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek?   



6

Wanneer kun je komen? 
• De faculteit versoepelt in twee fasen. In fase 1 (nu 

tot 31 augustus) is er capaciteit voor 20% van de 
medewerkers per afdeling/sectie. 

• Je leidinggevende is verantwoordelijk voor de 
coördinatie en roostering.   
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Wanneer en hoe reis je naar de campus?   
TU Delft mag maximaal 40% van de normale verkeersbewegingen
naar de campus toestaan. Dat betekent voor jou:    

• Probeer de spits te vermijden
• Ontwijk menigtes en drukke kruispunten. 
• Verspreid de aanwezigheid van mensen over de dag.  
• Werk hele dagen i.p.v. dagdelen om drukte te voorkomen tijdens

‘’wisseling van de wacht’.    
• Geef elkaar de ruimte als je staat te wachten voor de brug of een

verkeerslicht.  



8

Je verplaatsen op de campus 

• Als je je tijdens kantooruren op de campus moet
verplaatsen, doe dat dan lopend of op de fiets.  

• Volg de verkeersinstructies op de campus.  
• Houd afstand van elkaar en vermijd menigtes.  
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Hoe kom je het gebouw binnen?  

• Via de hoofdingang aan het Kluyverpark
• Je opent de deur met je campuskaart; dus loop niet mee met 

de persoon voor je. 
• De nieuwe openingstijden zijn: ma t/m vrij, 7.30 – 20.00 uur 

• Op de fiets? Tot 31 augustus parkeer je deze buiten of in de 
centrale hal onder de trap.   
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Servicepunt /logistiekpunt

• Het Servicepunt is open. 
• Houd je aan de 1,5m aanwijzingen op de 

vloermarkeringen. 
• Een spatscherm op de balie zorgt voor extra 

bescherming. 
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Kantoren 1 
• Op basis van 20% bezetting, maakt je 

leidinggevende een rooster: wie kan wanneer op 
welke plek werken? 

• De werkroosters en capaciteit van de ruimte worden 
opgehangen op de deuren. 

• Je leidinggevende zal je waar dat kan een vaste 
werkplek toewijzen.  

• Als dat niet kan en je op een flexplek moet zitten, 
staat er desinfectiespray bij de werkplek. Ontsmet je 
werkplek zelf voordat je start met werken en weer als 
je ermee stopt. 



12

Kantoren 2 
• Zorg zelf voor maximale ventilatie op je werkplek. 

Open het raam als dat kan – doe dat minimaal 15 
minuten als je binnenkomt - en gebruik geen 
ventilator.

• De airco zal worden uitgezet als er meerdere 
mensen in een kantoorruimte werken.  
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Labs/werkplaatsen
• De beheerder van het lab of de werkplaats maakt op 

basis van 20% bezetting een werkrooster – wie kan 
wanneer in het lab aan het werk? 

• De werkroosters en capaciteit van het lab hangen op 
de deuren. 

• Gebruik zoveel mogelijk persoonlijke hulpmiddelen. 
Als je gebruik maakt van gedeelde instrumenten, 
apparatuur en hulpmiddelen, desinfecteer deze dan 
voor gebruik en als je klaar bent met de 
desinfectiespray.  
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Labs/werkplaatsen 2 
• Luchtverversingsystemen verschillen per lab. Het 

team van Gebouwbeheer overlegt met de 
afdelingsvoorzitters en labbeheerders wat de beste 
oplossing is voor het ventileren van de ruimte en 
welke bezettingscapaciteit hierbij past. 

• Als je zelf in een lab werkt, zorg dan ook zelf voor 
maximale ventilatie. Open een raam als dat kan en 
gebruik geen ventilator.   
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Gezamenlijke ruimtes 

• Volg in de gangen, de entreehal en de trappenhuizen 
de aanwijzingen op de stickers m.b.t 
voorrangsrichting en afstand houden. Op drukke en 
smalle plekken kan bijvoorbeeld (eventueel tijdelijk) 
eenrichtingverkeer gelden.  

• Wil je met de lift? Houd dan 1,5m afstand tot de 
liftdeuren als je wacht. 

• Er is ruimte voor 2 personen per keer in de 
goederenlift (hoogbouw) en 1 persoon per keer in de 
personenliften (hoogbouw en nieuwbouw). 
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Horeca 

• De horeca binnen de faculteit is tot nader orde 
gesloten. 

• Vanaf maandag 13-07-2020 kun je eten en drinken 
afhalen bij een foodtruck bij de Fellowship. 

• Het terras bij de Fellowship is open. Uiteraard 
voldoet het terras aan de 1,5m regel. 
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Sanitair 
• De toiletten en douches op de faculteit zijn open. 
• Er kan een persoon tegelijk in de algemene ruimte 

zijn, ook al zijn er meerdere toilet- of douchehokjes.  
• Sluit altijd de deksel voordat je de wc doortrekt. 
• Laat de buitendeuren van de toiletruimtes open 

staan. Dan is beter te zien of er al iemand binnen is. 
• Ventilatiesystemen verschillen per faciliteit. 

Specifieke informatie wordt in het betreffende toilet 
gegeven. 

• De schoonmakers stromen regelmatig de 
waterleiding door om legionella te voorkomen. 
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Vergaderruimtes (centraal)

• Je kunt weer vergaderen, maar houd je altijd aan de 
maximale bezetting van de ruimte. Deze kun je zien 
in Topdesk als je de reservering maakt. De info 
hangt ook op de deur van de ruimte. 

• Stoelen die niet gebruikt mogen worden, zijn 
gemarkeerd.  
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Pantry's/Copy

• Volg de aanwijzingen op de vloermarkering bij 
koffiemachines en printers.

• Alle MAAS koffiemachines zijn in gebruik, er staat 
een instructie op de automaat.  

• DE koffie corner is in gebruik per 8-7-2020.
• Desinfecteer de apparaten voordat je deze gebruikt 

en als je klaar bent met de desinfectiedoekjes ter 
plekke.
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Extra schoonmaak 
Alle oppervlakken worden twee keer per dag 
schoongemaakt: 

• Sanitair en Pantry’s 
• Werkplekken/ deuren
• Gangdeuren
• Koffieautomaten
• Servicepunt 
• Trapleuningen
• De waterleidingen worden regelmatig doorgespoeld om 

legionella te voorkomen. 
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Hygiënemiddelen  

• Er staat standaard desinfectiegel bij secretariaten en 
in keukentjes.

• Er staan desinfectiezuilen bij entrees en MAAS 
koffieautomaten. 

• Er staat desinfectiespray bij labs/vergaderzalen en 
flexplekken.
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Bezoekers 

• Wil je bezoek ontvangen? Meld dat van tevoren bij 
de faculteitssecretaris Joyce ten Berge. Om te 
voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk in het 
pand zijn, wordt dit centraal gecoördineerd. Mogelijk 
vraagt Joyce of je het bezoek elders wilt organiseren 
of op een andere dag wilt plannen. 

• Bij akkoord: meld je bezoeker(s) dan aan bij het 
Servicepunt, geef het telefoonnummer dat ze kunnen 
bellen als je bezoek er is en haal ze zelf op en breng 
ze ook zelf weer naar de uitgang. 
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Bezoek van studenten 
Tot 31 augustus mogen studenten alleen naar de 
faculteit komen als: 
• dat nodig is voor hun afstudeerwerk i.v.m. 

experimenteel onderzoek en met toestemming van 
supervisor. Aanvragen hiervoor lopen via Joyce ten 
Berge

• of na een positief advies van een studieadviseur in 
het geval er een situatie is waardoor off-campus 
werken echt onmogelijk is   
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Leveranciers

• Leveranciers zijn alleen toegestaan in het gebouw 
als zij spullen leveren die noodzakelijk zijn voor de 
voortgang van onderzoek en onderwijs

• Verwacht je een leverancier? Meld deze dan van 
tevoren aan bij het Servicepunt. 
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Zo zien de vloerstickers eruit   
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Vragen?  

• Leidinggevende 
• Corona contactpersoon op de faculteit: Joyce ten 

Berge: 015 278 5372, K.J.tenBerge@tudelft.nl.  

mailto:K.J.tenBerge@tudelft.nl
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